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Welkom in de dienst van De Fontein! 
(meebeleven kan via defontein058, kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl) 

Zondag 18 december 2022. Vierde Advent 

Voorganger: ds. Piet Hulshof uit Jubbega.  Organist: Guus Wolters. Ouderling van dienst: Guus Yska. 
Diaken van dienst: Hero de Jong. Eerste collecte: Diaconie en kerk. Tweede collecte: PKN – Jong 

Protestant. Er is oppas en kindernevendienst. Wij wensen u een goede week toe! 
  

4e Zondag van Advent: Psalm 24 
‘Van de Heer is de aarde en alles wat er leeft, 
van hem is de wereld en ieder die er woont.’ 

Psalm 24 : 1 (BGT) 
 

Liturgie 
Zingen voor de dienst: Lied 487 (LB) In een wereld soms zo 
duister (mel. Eer zij God in onze dagen) 
Welkom en mededelingen 
Aansteken Adventskaars en gedicht door een kind 
Stil gebed 
Zingen: Psalm 149: 1 en 3 Halleluja! Laat opgetogen 
Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 445: 1, 3 en 4 (LB) De nacht is haast ten einde 
(mel. De ware kerk des Heren) 
Leefregels 
Zingen: Lied 835: 1, 2, 3 en 4 (LB) Jezus ga ons voor 
Gebed  
Adventsproject: Ik kan niet wachten! 
Projectlied: Komt als kind in de nacht 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Ruth 1: 15 t/m 22 
Zingen: Lied 1005: 1, 2, 4 en 5 (LB) Zoekend naar licht 
Verkondiging: Samen op weg gaan 
Zingen: Lied 212: 1 en 2 (ELB) Heer, wat een voorrecht 
Gebed – Stilte – het Onze Vader 
Collectes bij de uitgang. 
Slotlied: Lied 939: 1, 2 en 3 (LB) Op U alleen, mijn licht, mijn 
kracht 
Zegen, zingen als antwoord: 3 x Amen (laatste regel Lied 
340b) 
 
 

Algemene berichten 
Gebedsteam 
Vandaag zijn na afloop van de dienst beschikbaar voor 
gesprek en/of gebed: Saakje van IJs en Menno van der Wal. 
Van harte aanbevolen! 
 

Ik kan niet wachten! 
Als Maria en Jozef veertig dagen na de geboorte van Jezus 
met Hem naar de tempel gaan, zien Simeon en Hanna Hem. 
Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is 
vervuld (Lucas 2:22-40). 
 

 
Kerstactiviteit kinderen 
Vandaag, zondag 18 december, vieren we met alle kinderen 
in de basisschoolleeftijd Kerst in De Fontein. We starten om 
16:00 uur met het programma dat waarschijnlijk rond 17:00 
uur eindigt. Ook een vriendje of vriendinnetje is welkom. 
Graag nog even doorgeven aan Caroline Doelman. Van 
harte welkom!  
Leiding kindernevendienst 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 6 
december 
- Enkele leden van de Wijkraad van Diakenen zijn 
aanwezig. Er wordt verslag gedaan van alle activiteiten 
waar de Diaconie zoal mee bezig is. 
- Het huidige beleidsplan en de AVG-regels worden kort 
doorgenomen. 
- Er is nog steeds een vacature voor jeugdouderling. De 
gemeente wordt opgeroepen om namen in te dienen bij 
de scriba. 
- De stageperiode van Desiree Braam loopt eind december 
af. Ze heeft een mooi aantal pastorale 
bezoeken/gesprekken gehad voor haar studie. 
- Onlangs is opnieuw onderzoek gedaan naar de ventilatie 
in de kerkzaal. Deze is inmiddels behoorlijk verbeterd. Er 
moet nog gekeken worden of hiermee de tussenwand ook 
weer dicht kan, want de temperatuur wordt niet verhoogd 
vanwege de hoge energiekosten. 
- Ouderling Dirk Sierd de Vries heeft zijn studie Theologie 
inmiddels afgerond en is beroepen door de gemeente te 
Nij Beets en heeft dit beroep aangenomen. De 
intrededienst is zondag 15 januari 2023. Hierdoor zal hij 
ook afscheid nemen als ouderling ten behoeve van het 
Studentenpastoraat. 
- Het Startweekend in 2023 is op 9 en 10 september. 
Guus Yska, scriba 
 

Collectemogelijkheden 
U kunt uw gaven ook geven via de Appostel app of 
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overmaken naar rekeningnummer NL37 INGB 0000 8448 
06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 (diaconie 
en kerk)  of 2 (doelcollecte). Het doel wordt steeds op de 
zondagsbrief en  in 'Geandewei' vermeld. Van harte 
aanbevolen!  
Taakgroep Diaconie 
 

Expositie in de Fontein 
Arezoo Salavati, lid van onze gemeente De Fontein, is een 
bijzondere kunstschilder. Haar passie is moderne en  
decoratieve schilderkunst. Vanaf 11 december is er een  
expositie in De Fontein van haar bijzonder en prachtig 
werk. U kunt deze expositie bezoeken voor en na de 
zondagse kerkdiensten, op woensdagochtend van 9.30-
11.00 uur en op vrijdagochtend van 9.00-11.00 uur. De 
schilderijen zijn ook te koop. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Arezoo Salavati, E: 
arezoo.salavati57@gmail.com of Germen L. van IJs, E: 
germenvanijs@upcmail.nl   
 

Kaartenactie advent van Kerk in Actie 
Er moet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van 
vluchtelingen in Griekenland en ook in Nederland. We 
kunnen niet langer wegkijken. Ook politici niet! Laten we 
dit onrecht daarom als kerken samen aanKAARTEN. Doe 
mee! Vanuit de taakgroep Pastoraat ondersteunen we 
deze actie van harte en roepen we onze gemeenteleden 
op massaal een kaart naar Den Haag te sturen. In de 
bijlage bij de zondagsbrief vindt u daarvoor de informatie 
en het adres. Laten we onze stem horen? Wij kunnen het 
verschil maken! 
 
Zingen op het Zaailand 
Het Leger des Heils wil met zoveel mogelijk mensen 
kerstliederen spelen en zingen op het Zaailand. Dit staat 
gepland voor zaterdagmiddag 24 december van 15 - 16 
uur. Ze organiseren dit evenement omdat ze graag 
samen met andere kerken de boodschap van de 
geboorte van Jezus willen laten horen aan het 
winkelend publiek. Er kan meegespeeld worden op een 
koperblaasinstrument of meegezongen worden. Vooraf 
kan men zich aanmelden bij Edith Hoekstra of 
via secretariaat@korpsleeuwarden.nl. Ter plekke die 
middag mee komen zingen is ook mogelijk! 
 

Oudejaarsconference Rob Favier 
Vrijdag 30 december Oudejaarsconference in De 
Fontein. Kaarten te bestellen bij de jongeren van World 
Servants (er liggen inschrijflijsten in de kerk) of bij 
Germen L. van IJs via E: germenvanijs@upcmail.nl.  
Kosten € 17,50, u bespaart € 2,- aan reserveringskosten 
door de kaarten bij ons te bestellen. 
 

Agenda Gebedswerk 
Dinsdag 20 december, 10.00 uur: gebedskring bij fam. 
Tromp. 
 
 

Interkerkelijke gebedswandeling 
Op zaterdag 24 december vindt deze weer plaats. 
Verzamelen om 14.00 uur bij de Oldehove. Het duurt 
tot ongeveer 16.00 uur. Een ieder is van harte 
uitgenodigd! 
 

Gebed gevraagd voor vervolgde christenen in Nepal 
In Nepal hebben extremistische groepen weinig op met 
christenen. Meer dan eens vallen zij straffeloos kerken 
of gelovigen aan. Bid dat de Here God Zijn kinderen 
blijft beschermen en bemoedigen. Bid voor Sarmila 
Raaili en haar man en zoontje. Haar schoonfamilie moet 
niets hebben van het christelijk geloof. Bid dat Sarmila 
ondanks weerstand, afwijzing en tegenslag haar 
vertrouwen op de Here God blijft stellen 
 

Om te luisteren 
Matt Maher – The stories I tell myself 
Het evangelie geeft ons leven een doel en betekenis. 
 

Kerkdiensten 
Zondag 18 december, 19.00 uur, Avondgebed in de 
Grote Kerk 
Zondag 25 december, 09.30 uur, 1e Kerstdag, pastor 
Sjouke van der Meulen uit Kollumerzwaag m.m.v. 
Impuls. De tweede collecte is voor Kerk in Actie – 
Kinderen in de knel.  
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een 
onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, 
achterstelling… De lijst met problemen waar deze 
kinderen mee te maken hebben is lang en maakt 
somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst 
verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en 
steun. 
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